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SPRENDIMAS DĖL UAB „NEO GROUP“ PRIEVOLĖS  PAKEISTI TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ

2020-03-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaujantis TIPK taisyklių1 92.8 p2. 
reikalavimais, peržiūrėjo UAB „NEO GROUP“ (Industrijos g. 2, Rimkų km., Dovilų sen., 
Klaipėdos raj.) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-33-44/2006/T-KL.2-
7/2015 (toliau – TIPK leidimas), kurį išdavė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 
2006-02-01 (buvęs TIPK leidimo Nr. (11.2)-33-44/2006), paskutinį kartą pakeitė Agentūra 2017-
02-09, sąlygas.

Agentūra, įvertinusi UAB „NEO GROUP“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ataskaitą, kuri buvo atlikta, įdiegus PET3 granulių gamybos linijos 
technologinius įrenginius ir atlikus pagalbinių technologinių procesų pakeitimus (III plėtros etapas), 
vadovaujantis TIPK taisyklių 97.1 p.3, priima sprendimą, kad būtina pakeisti TIPK leidimą.

Paraišką TIPK leidimui pakeisti prašome pateikti iki 2020-04-01.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti.4

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės).
2 92. Siekdama užtikrinti Taisyklių 17 punkte nurodytų principų laikymąsi ir kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, o leidimo 
sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais: 92.8. atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 
išmetamų teršalų inventorizaciją pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo.
3 97.1. jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma bent viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta 
leidimo pakeitimo sąlyga, AAA priima sprendimą, kad būtina pakeisti leidimą, sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia 
pakeisti, ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį veiklos vykdytojas privalo pateikti paraišką leidimui pakeisti.
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.
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